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ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการกรม
ครั้งที่ 5/2561
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 6 (กผง.) ชั้น 5 อาคาร 1
****************************
1. นางพรชนก ปนรัศมี
2. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ
3. นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ
4. นายไตรรัตน ดีสุน
5. นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร
6. นางสาวสุภลักษณ โนภาส
7. นางกาญจนา เดชะคุปต
8. นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน
9. นายปรัชวีร พรหมสุข
10. นายพรอมพันธุ กลิ่นจันทร
11. นางนันทพร เพียรพิจารณชน
12. นายธนิตย มณีเลิศ

ผอ. กลุมชวยอํานวยการฯ
ผอ. ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมฯ
ผอ. กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
หัวหนาฝายสารบรรณ
หัวหนากลุมโสตทัศนูปกรณ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ ระดับ 3
พนักงานธุรการ 1
นิติกร

ประธาน

ผูอํานวยการกลุมนิติการ
หัวหนากลุมสื่อสารฯ

ติดราชการ
ติดราชการ

ผูไมมาประชุม
1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ
2. นายสุรศักดิ์ คําแท
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุม และมีเรื่องแจงใหประชุมทราบ ดังนี้
1. การรณรงคปลูกตนรวงผึ้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ไดเชิญชวนเจาหนาที่ ทุกทานรวมรณรงคปลู กตนรวงผึ้ง ในวันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณดานหนากองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร การแตงกายเสื้อยืดคอโปโล
สีขาวครบรอบ 50 ป กรมฯ ทั้งนี้ ขอความรวมมือเจาหนาที่ทุกกลุม/ฝาย ใหความรวมมือ
2. ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสรางอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”
ในวันเสารที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ วัดกุยบุรี ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งนี้ มอบหมายให
นางนันทพร เพียรพิจารณชน เปนผูรวบรวมรายชื่อผูทป่ี ระสงคจะเดินทางไปรวมทอดผาปาในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

วาระที่...

-2วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การปฏิ บั ติ ต ามตั ว ชี้ วั ด ข อ ที่ 2.2 การเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ เป า หมายกอง/สํ า นั ก
ดําเนินงานประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ (จดหมายขาว/เว็บไซด/youtube/facebook) ของหนวยงาน โดยสํานักงาน
เลขานุ การกรมต องมี การเผยแพร ข า วผ า นสื่ อ ตา งๆ จํ านวน 5 ข า ว/เดื อ น ทั้ ง นี้ ขอความร ว มมื อทุ ก กลุ ม /ฝ า ย
ดําเนินการ upload ขาวที่เปนภารกิจของสํานักงานเลขานุการกรมขึ้นเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
มติที่ประชุม รับทราบและใหดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยมีรายนามคณะทํางาน ดังนี้
นายสุรศักดิ์ คําแท
ประธาน
นายเฟองเฉลย สมัยเทอดศักดิ์ กรรมการ
นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท
กรรมการ
นายกิตติ ชาญชลยุทธ
กรรมการ
นายวีระพงษ วงษสระ
กรรมการ
นายพรอมพันธ กลิ่นจันทร
กรรมการ
นายธนิต มณีเลิศ
กรรมการ
นายปรัชวีร พรหมสุข
กรรมการและเลขานุการ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- ผูแทนศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา ไดปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ
และจะรายงานผลการติดตามรอบ 9 เดือนในลําดับตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน) การจัดซื้อ/จัดจาง
- นางสาวสุภลั กษณ โนภาส รายงานการเงิน และการใชจ ายเงิ นงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการกรม ปงบประมาณ 2561 ตัดยอด ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (M1047)
ไดรับ 5,284,950.00 บาท
(คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก คาใชจายในการประชุม
ใชไป 5,115,702.79 บาท
คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ
คงเหลือ 169,247.21 บาท
1.2. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ไดรับ 11,110,107.26 บาท
ดานการเกษตรและสหกรณ (M1049)
ใชไป
8,287,890.73 บาท
คงเหลือ 2,822,216.53 บาท
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (M1046)
ไดรับ
5,237,240.00 บาท
ใชไป
3,091,933.39 บาท
คงเหลือ 2,145,306.61 บาท

3 แผนงาน...

-33. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

3.1 กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (M1041)
3.2 กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร (M1043)
3.3 กิจกรรม พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (M1037)

3.4 กิจกรรม ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (M1039)

4. งบลงทุน (ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
4.1 กลองถายภาพนิ่ง จํานวน 77 ชุด

ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ไดรับ
ใชไป
คงเหลือ

8,860,800.00
350,000.00
500,000.00
3,420,000.00
5,609,990.00
7,520,810.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ไดรับ
2,400,000.00 บาท
ใชไป
5,609,990.00 บาท
คงเหลือ 2,400,000.00 บาท

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 37,163,097.26 บาท
งบประมาณคงเหลือ รวมทั้งสิ้น 15,059,580.35 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
- นางภัทรารวีย โชคสุวรรณาคิน รายงานวา ตัวชี้วัดรอบ 2 ประจําปงบประมาณ 2561 อยูระหวาง
การจัดทําบันทึกขอตกลงและตัวชี้วัดของเลขานุการกรม เพื่อนําสงแบบบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ใหกองการเจาหนาที่ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
4.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)
- ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร รายงานวา ยังไมมีประเด็นติดตาม
จากหนวยงานที่กํากับดูแล KM ในระดับกรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR)
- นางนันทพร เพียรพิจารณชน รายงานวา ไดมีการฝกอบรมของบุคลากรสํานักงานเลขานุการ
กรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้
1. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย ตําแหนงนิติกรชํานาญการ และนายสหัสชัย การอินทร
ตําแหนงนิติกร เขารวมสัมมนาบูรณาการงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนหนวยงานภาคี
ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการเดน
2. นายสุรศักดิ์ คําแท หัวหนากลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ เขารับการอบรม หลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรระดับกลาง รุนที่ 84 ระหวางวันที่ 24 เมษายน ถึง
1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมารวยการเดน
3. นางพีรพร เกตุฉันท ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สานสัมพันธเครือขายภาครัฐ GCC 1111 ประจําป 2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ณ บริษัททีโอที จํากัด มหาชน สํานักงานใหญ
มติที่ประชุม รับทราบ

4.6 มาตรการ...

-44.6 มาตรการประหยัดพลังงาน
- ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานวา ไดดําเนินการกรอกขอมูลโครงการลดใช
พลังงานในภาคราชการ (e-report.energy.go.th) ประจําเดือนเมษายน 2561 เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการกรม
- นายปรัชวีร พรหมสุข รายงานวา จะดําเนินการปรับปรุงทําเนียบบุคลากรสํานักงานเลขานุการกรม
ใหเปนปจจุบัน ทั้งนี้ ใหแตละกลุม/ฝาย นําสงรูปถายพรอมชื่อ-สกุล และตําแหนง ที่กลุมสื่อสารและอาคารสถานทีโ่ ดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบเจาหนาที่ผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
4.8 ขาวสารการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
- ผูแทนสหกรณออมทรั พย กรมฯ รายงานวา สหกรณออมทรั พย กรมส งเสริมการเกษตร
ไดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 มีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติ
ดังนี้ ประเภททุนสงเสริมการศึกษา สําหรับสมาชิกที่มีรายไดนอย จํานวน 197 ทุน เปนเงิน 784,000 บาทประเภท
เรียนดี จํานวน 110 ทุน จัดสรรตามสัดสวนของสมาชิก 150 คน/ทุน เปดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
ระหวางวันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานของกลุม/ฝาย
4.9.1 ฝายสารบรรณ
- นายไตรรัตน ดีสุน หัวหนาฝายสารบรรณ รายงานผลการดําเนินงานของฝายสารบรรณ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.2 กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- ผูแทนกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ รายงาน ผลการดําเนินงานของกลุมเผยแพร
และประชาสัมพันธ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้
1. ขาวนโยบาย (Agenda) จํานวน 54 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ
สื่อออนไลนและสื่อโทรทัศน
2. ขาวคําแนะนํา (Function) จํานวน 11 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ
สื่อออนไลนและสื่อโทรทัศน
3. ผลิตและจัดเตรียม ขอมูล/ประเด็น การแถลงขาว (Event)
จํานวน 1 ครั้ง ไดรับการเผยแพรผานสื่อโทรทัศน
4. การจัดการเชิงรับ/การใหขาว (Watch list/IO)
จํานวน 1 ขาว ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน
4.9.3 ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
- นางสาวสุกัญญา พัวพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ

4.9.3 กลุม...

-54.9.4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
- ผูแทนกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ รายงานผลการดําเนินงานของ
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.5 กลุมนิติการ
- ผูแทนกลุมนิติการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิติการ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.6 กลุมสื่อสารและอาคารสถานที่
- ผูแทนกลุมสื่อสารและอาคารสถานที่ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมสื่อสาร
และอาคารสถานที่ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
4.9.7 กลุมโสตทัศนูปกรณ
- ผูแทนกลุมโสตทัศนูปกรณ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมโสตทัศนูปกรณ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วาไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

-

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมี-

เลิกประชุม

เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ...........................................
(นางกาญจนา เดชะคุปต)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ............................................
(นายไตรรัตน ดีสุน)
หัวหนาฝายสารบรรณ
ผูตรวจรายงานการประชุม

